
 

Vedtatt av styret i Fosen Renovasjon IKS 28.05.2020 
 

 

RETNINGSLINJER FOR BETALING PÅ FOSEN RENOVASJON IKS’ 
GJENVINNINGSSTASJONER 

 

Fosen Renovasjon IKS’ gjenvinningsstasjoner tilbyr mottak av avfall fra både 
husholdningskunder og næringslivskunder. Disse retningslinjene beskriver hvilke betingelser 
som gjelder for betaling. 

1.Næringsliv 

Kunder som ikke kommer innenfor definisjonene i kap. 2, defineres som næringslivskunder 
og må betale i henhold til ordinære priser.  

Avfall som oppstår ved at håndverkere bygger, rehabiliterer eller river private boliger, er 
definert som næringsavfall, enten håndverker selv frakter avfallet eller huseier frakter 
avfallet til gjenvinningsstasjonen. 

 

2.Privat- og fritidsabonnenter 

Privat- og fritidsabonnenter (husholdninger), kan kostnadsfritt levere 3 m3 sortert avfall. 
Utgifter i forbindelse med dette er dekket gjennom renovasjonsgebyret. 

Krav som må være oppfylt for at man skal kunne levere avfall kostnadsfritt: 

✓ Avfallet må stamme fra en eiendom (husholdning) som har aktivt 
renovasjonsabonnement hos Fosen Renovasjon IKS. 

✓ Avfallet må være sortert i de fraksjoner, som det til enhver tid er tilbud om på 
gjenvinningsstasjonene. 

✓ Mengde pr. levering er maksimalt 3 m3. Ved større leveranser må det betales 
ordinære priser for det overskytende. 

✓ Hver kunde/husholdning kan kun levere en gang pr åpningsdag, maksimalt 4 
leveranser pr måned og maksimalt 6 leveranser i løpet av 12 måneder.*  

✓ Avfallet kan ikke stamme fra nåværende eller tidligere næringsvirksomhet. 
✓ Avfallet må leveres av eier av eiendommen hvor avfallet kommer fra.** 
✓ Avfallet skal leveres med private biler.*** 

*Ordningen med kostnadsfri levering er laget for normal bruk. Ved større prosjekter som rivning og 
rehabilitering skal det betales for levering av avfall. For at kunder skal få kvittering på levert avfall (eksempelvis 
som dokumentasjon til avfallsplan), må det betales for avfallet. 

** Dersom du selv ikke har mulighet til å levere avfallet på gjenvinningsstasjonene, kan du bestille henting av 

avfallet fra firma som tilbyr transport. For at firmaet skal kunne levere avfallet gratis må et skjema, privat avfall 

levert av transportør, fylles ut og signeres av kunde og være med til gjenvinningsstasjonen når avfallet skal 

leveres. 

***Dersom kunder ønsker å levere avfall med firmabiler eller traktorer må skjema privat avfall levert av 

transportør fylles ut og leveres. 

Dersom vilkårene over ikke er oppfylt, må kunde betale ordinære priser. 

 


